
 

 

 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 
 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 15 
 

 

3 червня 2015 року 

 

 

(вул.Банкова, 6-8,кім. 319, о 15.00) 

 

 

 

Головує:Третьяков О.Ю. – Голова Комітету. 

 

Присутні члени Комітету: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Рибчинський Є.Ю., 

Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Гаврилюк М.В., Єремеєв І.М.  

  

Від секретаріату Комітету:  завідувач  секретаріату   Комітету         

Шамбір Н.В., заступник завідувача секретаріату Мельничук Н.П., головні 

консультанти: Бєліцька Т.М., Степіна І.Г., старший консультант Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Дерев’янко Артур  

Валентинович 

Голова Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Романчук Світлана  

Іванівна 

заступник директора Департаменту 

Міністерства фінансів України 

Мостова Ірина  

Олександрівна 

заступник директора Департаменту 

виконавчої служби Міністерства юстиції 

України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

 

заступник директора Департаменту-
начальник Управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 
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Батенко Валерій  

Іванович  

 

помічник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Ріяко Любов  

Миколаївна  

заступник директора Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Маркелов Олександр  

Юрійович  

начальник юридичного відділу Фонду 

соціального захисту інвалідів 

Черська Любов  

Зенонасівна  

начальник відділу контролю за 

додержанням законодавства про 

зайнятість Державної інспекції України з 

питань праці 

Скрипка Наталія  

Сергіївна 

виконавчий директор ВГО «Національна 

асамблея інвалідів України» 

Карпенко Вадим  

Вікторович 

Голова виконавчого комітету ВСГО 

«Конфедерація громадських організацій 

інвалідів України» 

Дурбак Ольга  

Львівна  

помічник-консультант народного 

депутата України О.Богомолець 

Сидоренко Павло  

Володимирович 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Богомолоць 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Курбака Юлія  

Миколаївна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Назарук Ігор  

Олексійович 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо житлового забезпечення учасників бойових дій та внутрішньо 

переміщених осіб (реєстр. № 2579, проект н.д. А.Шипка та ін.) 

  Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України 

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо контролю за 

виконанням нормативу робочих місць) (реєстр. № 2588, проект н.д. П.Кишкаря) 
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 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету  

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів 

реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби (реєстр. № 2748, 

проект н.д. І. Кириленка, І.Крулька) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Бєліцька Тетяна Михайлівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про 

основи захищеності інвалідів в Україні" (щодо прав інвалідів) (реєстр. № 2750, 

проект н.д. О.Нечаєва) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету  

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на призначення пенсії 

чи соціальних допомог (реєстр.№ 2884, урядовий законопроект) 

 

 Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту деяких категорій інвалідів (реєстр.№ 2884-1, 

проект н.д. Н.Королевської та Ю.Солода) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Бєліцька Тетяна Михайлівна 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

житлового забезпечення учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб 

(реєстр. № 2579). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо житлового 

забезпечення учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб                        

(реєстр. № 2579), поданий народним депутатом України Шипком А.Ф. та іншими 
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народними депутатами України, за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

зняття з розгляду проекту Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо контролю 

за виконанням нормативу робочих місць) (реєстр. № 2588) у зв’язку з наданням 

автором законопроекту листа № 365 від 03.06.2015 р. на ім’я Голови Комітету у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерорестичної операції 

та людей з інвалідністю про відкликання законопроекту для доопрацювання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно,  

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати прохання автора законопроекту та не розглядати 

поданий ним проект Закону України про внесення змін до статей 19 і 20 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (реєстр.            

№ 2588). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, 

автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби (реєстр. № 2748). 

  

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету у зв’язку з відсутністю авторів законопроекту. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 19 Закону 

України "Про основи захищеності інвалідів в Україні" (щодо прав інвалідів) 

(реєстр. № 2750) на підставі  відповідного прохання автора законопроекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Карпенко В.В., Ріяко Л.М.,  Третьяков О.Ю. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту інвалідів, які не мають права на призначення пенсії чи 

соціальних допомог (реєстр.№ 2884) та  про проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення соціального захисту деяких категорій 

інвалідів (реєстр.№ 2884-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Ждан П.М., Назарук І.О., Шухевич Ю-Б.Р., Бурбак М.Ю., 

Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту інвалідів, які не мають права на призначення пенсії чи 

соціальних допомог (реєстр. № 2884), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, а проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту деяких категорій інвалідів (реєстр. № 2884-1), внесений 

народними депутатами України Н. Королевською та Ю. Солодом, відхилити. 

(рішення додається). 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 


